Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 20
Måndag 12 maj
Måndagen ägnas åt planering och budgetarbete.
Tisdag 13 maj
Under tisdagen är Anders Rosén och Aida Hadzialic först på möte med kommunstyrelsens ledningsutskott
och sedan med kommunstyrelsen där flera socialdemokratiska motioner behandlas.
Anders Rosén åker sedan till Vallås s-förening.
Onsdag 14 maj
Anders Rosén åker till Laholm och besöker utbildningsföretaget Eductus och pratar med eleverna om varför
det är viktigt att gå och rösta.
Aida Hadzialic är först med och delar ut frukost på stationen och påminner folk att rösta i EU-valet innan
hon åker till Stockholm för att ha möte med SKL:s demokratiberedning.
Anders Rosén har möte med socialdemokraternas gruppstyrelse under kvällen.
Torsdag 15 maj
Aida Hadzialic är i Stockholm och på möte med Beredningen för demokratifrågor.
Under hela förmiddagen är Anders Rosén på kommunens så kallad OPUS-dag (OPUS är en ungefärlig
förkortning av Omvärldsanalys och gemensamma PlaneringsförUtsättningar för verkSamhetsplanering).
Tjänstemän från stadskontoret presenterar då omvärldsanalys inom alla de områden som kommunen
verkar i. Det är sedan en del av det som används som utgångspunkter för politikens budgetarbete och
framtagandet av planeringsdirektiv.
TV4 har sedan anordnat en debatt klockan 12 på rådhustrappan där Anders Rosén debatterar mot
kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.
Under kvällen har Socialdemokraterna repskapsmöte. Repskapet består av representanter från facken och
olika lokala s-föreningar.
Fredag 16 maj
Anders Rosén intervjuas av Hallandsposten om EU-valet. Han har sedan möte med Nissans vattenråd.
Anna Hedh, socialdemokratisk europaparlamentariker är på besök och ska bland annat besöka KRIS
tillsammans med Aida Hadzialic och Ingegerd Sahlström.
Lördag 17 maj
Under lördagen har de båda kommunråden budgetmöte med partiet på Fackens hus.

EU påverkar dig. Påverka EU.
Ur kol-och stålunionen bildades den europeiska gemenskapen som nu är Europeiska Unionen. EU handlar
om mycket. Det handlar om fri rörlighet, gemensamma kraftansträngningar och överenskommelser. Något
som blir allt viktigare, inte minst med tanke på vad som nu händer i Ukraina, är att EU är ett fredsprojekt.
Utöver att EU står för mer än hälften av världens bistånd bidrar EU till en europeisk sammanhållning som är
mycket betydande för freden i Europa.
För en Halmstadsbo kanske unionen kan kännas ogreppbart och långt bort. Men då ska man komma ihåg
att ungefär sextio procent av de frågor som beslutas om i kommunfullmäktige såväl som i riksdagen på
något sätt påverkas av EU-lagar. I EU beslutas om allt från arbetsvillkor till vad vi får använda för besprutningsmedel på våra åkrar till rätten till abort. Det handlar om din vardag och du kan påverka den genom att
rösta i EU-valet.
Ett väl fungerande EU med en gemensam inre marknad kan bidra till fler jobb, bättre klimat och starkare utveckling. Men det kräver att EU arbetar med rätt saker, på rätt sätt. EU ska inte påverka medlemsländernas
sätt att bygga upp sin välfärd. Skolan, sjukvården och omsorgen organiserar vi bäst i Sverige, nära människorna som berörs. Men det finns områden där vi kan samarbeta för att det ska bli bättre för medborgarna i
EU:s medlemsländer.
Och det är skillnad på ett Socialdemokratiskt och ett konservativt EU. Socialdemokrater från Sverige har
högt anseende i S&D-gruppen i Europaparlamentet och vi har en verklig möjlighet att påverka där.
Vi i Socialdemokraterna vill ha ekonomisk frihet i Europa men vi vill också att medlemsländerna ska ta
socialt ansvar. Bland annat vill vi att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och ett exempel på det gäller transportsidan. För att skydda arbetsrätten vill vi att ett socialt protokoll införs i EU som bättre skyddar
löntagarnas rättigheter. EU:s ungdomsgaranti måste också bli verklighet, ingen ska behöva gå arbetslös i
mer än 90 dagar. Vi vill även se gemensamma satsningar på forskning och grön teknik i stället för ensidiga
åtstramningar som inte fungerar. EU måste ta fram nya ambitiösa klimatmål. Vi driver dessa och en mängd
andra frågor och vi har inflytande.
Se gärna hela vår plattform för EU på vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/EU-val/Valplattforminfor-valet-till-Europaparlamentet/
Och gå och förtidsrösta redan nu. Välkommen in på Rådhuset, biblioteken eller Medborgarservice för att
utnyttja din demokratiska rättighet.
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